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Deze nieuwsbrief verschijnt maandelijks en is 
bedoeld voor alle leden van FORTIUS. De 
volgende nieuwsbrief zal in de derde week van 
januari 2022 verschijnen. Kopij kunt u uiterlijk tot 
15 januari sturen naar: 
NieuwsbriefFortius@outlook.com  
Alle leden die hun mailadres hebben doorge-
geven aan de ledenadministratie ontvangen per 
email bericht zodra de nieuwsbrief op onze 
website klaar staat om te worden gedownload. 
Zorg er voor dat het mailadres actueel blijft zodat 

Informatie over opzegging van het lidmaatschap is 
te vinden op (inclusief link naar opzeggen): 
http://fortiusdrechtsteden.nl/index.php/over-de-
vereniging/lidmaatschap/lidmaatschap-opzeggen 
 
Contributies staan vermeld op de website:  
http://www.fortiusdrechtsteden.nl/index.php/over-
de-vereniging/lidmaatschap/contributie 
 

Harrie Schellekens  
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VAN DE REDACTIE 

[door Henk Nugteren] 

Beste lezers, 
 
Eindelijk de nieuwsbrief van december. Het heeft even 
geduurd omdat er vanwege de afhandeling van de 
afgelaste DrechtStadLoop weinig tijd was. Dat heb je 
als je als vrijwilliger meerdere taken hebt. 
Door alle nieuwe maatregelen kon er weinig aan 
wedstrijden worden deelgenomen, zodat de 
uitslagenrubrieken maar mondjesmaat gevuld konden 
worden. Bij de wegwedstrijden en crossen viel het nog 
enigszins mee en opvallend waren de uitslagen van 
Roy Werner, die we vorige maand al interviewden. 
Deze maand hadden we een gesprek met Jeffry de 
Ridder, die vanaf 1 januari officieel trainer zal worden 
van de A-groep wegatleten.   
Natuurlijk bleven pupillen en junioren van Fortius actief in wedstrijden. Helaas werd daar weinig 
verslag over gedaan. Vandaar nogmaals de oproep om een redacteur voor de jeugdrubriek. 

 
Stuur uw kopij voor de volgende nieuwsbrief naar de redactie voor de uiterste inzenddatum van 
15 januari 2022: NieuwsbriefFortius@outlook.com 
 
Veel  leesplezier, 
Joke Torbijn / Henk Nugteren 
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VAN HET BESTUUR 
 

  Mededelingen uit het bestuur             [door Jan van Dalen] 
 

 Op 28 november werd de avondlockdown ingesteld. Na 17:00 uur waren sport en andere activiteiten op de 
atletiekaccommodatie en in de sporthal niet meer toegestaan. Dit had een grote impact op onze trainingen 
na 17:00 uur. Echter door de bereidheid en flexibiliteit van onze trainers en instructeurs was er al vanaf 29 
november overdag van maandag t/m vrijdag een alternatief rooster. Voor wat betreft de zaterdag en 
zondag waren er nagenoeg geen wijzigingen, behoudens voor de worstelaars die op de zondag in de MOK 
hal terecht konden. 
Dit rooster gold tot 19 december 2021. In de persconferentie van de regering van 14 december 2021 is dit 
verlengd tot 15 januari 2022, maar vier dagen later, op 18 december 2021, kwam er een ingelaste 
persconferentie. Er waren alarmerende berichten over de nieuwe omikron-variant. Ondanks veel 
onzekerheden was de regering er snel bij om ingrijpende maatregelen te nemen. Op 19 december 2021 
ging Nederland in lockdown. Vooralsnog tot 15 januari 2022. Wat betekent dit voor Fortius? De 
Fortiushal is gesloten. De atletiekaccommodatie blijft open tot 17:00 uur. Wedstrijden en trainingen voor 
volwassenen vanaf 18 jaar in groepsverband zijn niet meer toegestaan. Volwassenen vanaf 18 jaar mogen 
sporten met maximaal twee personen op 1,5 meter afstand, exclusief instructeur. Een instructeur mag niet 
aan meerdere groepjes van twee mensen tegelijkertijd lesgeven. Meerdere kleine groepjes worden gezien 
als een groot georganiseerd verband en is niet toegestaan. Kinderen tot en met 17 jaar mogen trainen en 
onderlinge wedstrijden met teams van de eigen club zijn toegestaan. Tijdens het sporten hoeft geen 1,5 
meter afstand gehouden te worden. Publiek en ouders mogen niet aanwezig zijn bij de trainingen of 
onderlinge wedstrijden. Het alternatieve rooster, voor wat betreft de buitentrainingen, blijft gehandhaafd tot 
15 januari 2022. Zie onze website: www.fortiusdrechtsteden.nl. Dit kan rond de feestdagen afwijken. De 
trainers zullen hun groepen hierover informeren. 

 Mochten de maatregelen effect hebben, dan zal mogelijk op 15 januari 2022 de Fortiushal weer open 
kunnen met controle op het coronatoegangsbewijs. Maar hier zit het volgende probleem voor Fortius, het 
gebrek aan controleurs. Er is nu de tijd om dit op te lossen. Enkele leden hebben zich bereid gevonden om 
te controleren, waarvoor dank, maar het waren er te weinig. Het bestuur hoopt dat in de komende weken, 
als goed voornemen voor het nieuwe jaar, er veel leden zich hiervoor beschikbaar te stellen. Enerzijds om 
te voldoen aan de wettelijke maatregelen en anderzijds om de openstelling van de Fortiushal te 
garanderen. Aanmelden kan bij de verenigingsmanager Johan Moree, vm@fortiusdrechtsteden.nl. 

 Er is nog steeds geen oplossing met betrekking tot het verkeerde zand in de verspringbakken. De 
gemeente blijft van mening dat het voldoet aan de eisen. Het bestuur zal met de accommodatiemanager 
het zand gaan vergelijken. Wordt vervolgd. 

 Sinds enkele weken prijkt de naam Fortiushal aan beide zijden van de sporthal en behoort de naam 
Reeweghal tot het verleden. Dit is ook nog een stap die genomen moest worden in het fusieproces van 
Hercules en Parthenon. 

 De sponsoracties van de Supermarkt Plus en de Rabo hebben respectievelijk € 1582,00 en € 478,80 
opgebracht. Dank aan de leden die hieraan hebben bijgedragen. 

 In verband met de feestdagen is de Fortiushal gesloten op beide Kerstdagen (25 en 26 december) en op 
31 december 2021, 1 en 2 januari 2022. In de week tussen Kerst en Oud en Nieuw is het mogelijk dat 
trainingen en lessen niet doorgaan. De trainers en de instructeurs zullen de leden hieromtrent informeren. 

 Ten gevolge van de coronamaatregelen gaan de Nieuwjaarsreceptie en nieuwjaarsloop van 11 januari 
2022 niet door.  

 Het bestuur wenst alle leden, vrijwilligers, donateurs en sponsoren, ondanks deze moeilijke periode en 
beperkingen, dat de Kerstdagen en de jaarwisseling toch nog enigszins feestelijk gevierd kunnen gaan 
worden. Vorige jaar hoopte het bestuur dat 2021 beter zou worden en weer tot het normale leven zou 
worden overgegaan, omdat een groot gedeelte van de Nederlanders zou zijn gevaccineerd. Dit liep 
anders, het virus bleef onder ons en muteerde zich. Het bestuur hoopt toch dat het jaar 2022 een beter 
jaar gaat worden. Dus blijf gezond, let op elkaar en houd je aan de maatregelen. 

 

Met vriendelijke groet, Jan van Dalen secretaris Fortius 
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IN GESPREK MET JEFFRY DE RIDDER 
 

[door Henk Nugteren] 
 
Op 1 januari stoppen Martin Matse en Irene Vink met de training van de A-groep van de 
langeafstandslopers op de weg. Dat hadden ze al geruime tijd van te voren aangekondigd, maar 
vervangers vinden was nog niet zo eenvoudig. Gelukkig waren Harry Gerritse en Jeffry de Ridder 
bereid om als trainers voor deze groep te gaan staan. Voor de lopers zijn Harry en Jeffry bekende 
gezichten, omdat zij zelf al deel uit maakten van de groep. Voor andere clubleden zijn ze misschien 
minder bekend en daarom hebben we voor deze nieuwsbrief een gesprek met Jeffry de Ridder. 
Omdat de coronamaatregelen alweer even streng zijn als tijdens de eerste lockdown, heeft het 
interview met Jeffry via de mail moeten plaatsvinden.  
 
Jeffry de Ridder (45) werd geboren in Vlissingen, maar woont al 15 jaar in 
Dordrecht, samen met zijn vriendin Toos Volmer, ook een bekend 
Fortiuslid, onder meer actief als trainer van de B-groep. Op 1 januari gaat 
hij niet alleen over van atleet naar trainer van de groep wegatleten, maar 
zal ook zijn werkgever, het Service Centrum Drechtsteden, waar hij als 
technisch projectleider actief is, overgaan naar de Gemeente Dordrecht. 
 
Jeffry startte in 2008 als een echte beginner met hardlopen: hetzelfde 
rondje elke keer weer sneller proberen te lopen. Echte regelmaat zat er nog 
niet in, want soms volgden er weken zonder te lopen. Daarvoor had hij tot 
zijn achttiende gevoetbald en soms wat getennist, om vervolgens een hele 
tijd niet meer te sporten.   
Jeffry reed al vanaf zijn achttiende motor en toen hij al in de dertig was 
begon hij met motorracen. Hij deed mee aan wegraces zoals de 
Zomeravondcompetitie en de KNMV-cup. Na elke race stapte hij helemaal 
kapot van de motor, want motorracen bleek echt inspannend. Reden dus 
om de conditie op peil te brengen. Dat deed hij door hardlopen. Jeffry 
daarover: ‘Hardlopen ging mij best goed af en is wat doorgeslagen: het 
motorracen werd steeds minder en het hardlopen steeds meer’. 
Via zijn werk kwam Jeffry een paar jaar later in contact met Calvin Ducreay, 
die toen trainer van de A-groep van Hercules was. Calvin nodigde hem uit 
om een paar keer mee te trainen met de groep. Dat beviel zo goed dat 
Jeffry in 2011 lid werd van Hercules, samen met Anco Oomsen, met wie hij 
in het begin veel samen trainde. Hij bleek een echte hardloper, want 
andere disciplines heeft hij bij Hercules/Fortius nooit beoefend, al kijkt hij 
wel graag naar andere atletieknummers tijdens WK’s en OS. Alleen tijdens 
een blessureperiode bezocht hij wel eens de fitnessruimte. 
Echte voorbeelden in de atletiek kan Jeffry niet noemen, doelen waren er in 
het begin ook nog niet, maar die kwamen vanzelf: de 10 km die hij rond de 
45 minuten liep, moest onder de 43 min, vervolgens onder de 40 min, en 
later zelfs onder de 38 min. Ook de afstanden werden langer: van 10 km 
ging het naar 15 km, naar een halve marathon, een hele marathon en 
daarna zelfs naar ultralopen als de 60 km van Texel en de Two Oceans 
Marathon in Zuid-Afrika (56 km). 
Jeffry zegt niet uit een erg sportieve familie te komen, maar voegt daar wel 
aan toe dat zijn vader op 76-jarige leeftijd nog steeds tennist en zelfs 
competitie speelt. Door de atletiek werd sport een belangrijk onderdeel van 
zijn dagelijks leven. Elke week moest er toch wel drie of vier keer gelopen 

Tijdens een van de Dwars Door 
Dordt lopen. 
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worden, anders voelde het niet goed. Vriendin Toos heeft daar vast ook een steentje aan bijgedragen, want 
ook zij loopt nog fanatiek.  
 
Drie jaar geleden werd Jeffry overvallen door een nare 
ervaring, een dubbele longembolie. Plotseling kon hij de 
trap niet meer op zonder halverwege uit te moeten hijgen. 
Toen hij voldoende hersteld was om weer wat te sporten 
moest hij helemaal opnieuw beginnen. Het kostte twee 
jaar voordat hij weer een beetje het idee kreeg op de weg 
terug te zijn. En toen kreeg hij weer een longembolie. 
Bovendien brak de covidpandemie uit, zodat er van de 
motivatie om hard te lopen weinig meer over bleef. 
Achteraf bleek dit een belangrijke reden om training te 
gaan geven. 
 
Kort na de fusie waaruit Fortius ontstond overleed Calvin 
en kwam Jeffry in de groep van Martin Matse en Irene 
Vink terecht. Daar begon hij met drie keer trainen per 
week, tijdens wedstrijdvoorbereidingen vaak vier of vijf 
keer in de week.  
Jeffry vindt zijn persoonlijke records niet heel bijzonder, 
maar als je naar het lijstje kijkt, staat er toch een 
respectabel rijtje: 5 km in 17:41; 10 km in 37:22; 15 km in 
57:29; halve marathon in 1:22:49 en de marathon in 
2:57:55. Sommige afstanden zouden sneller kunnen als 
zijn gezondheid het had toegelaten. 
Op de marathon deed Jeffry slechts één poging met het 
doel onder de drie uur te lopen. Dat lukte en het is nog 
steeds een prestatie waar hij graag op terugkijkt. Goede 
herinneringen bewaart hij ook aan de 60 van Texel en de 
Two Oceans Marathon. Van wedstijden in de regio 
(Seuterloop, Verkerkloop, estafette marathon bij Passaat), traillopen (X-Trails: 100/110 km in drie dagen, Ohm 
trail, Trail by the Sea en kleinere trails in Nederland), het hazen van clubgenoten naar goede tijden en 
bijzondere uitstapjes naar de marathons van Berlijn en Valencia, geniet Jeffry met volle teugen, vooral als er 
met een grote groep van Hercules/Fortius wordt gereisd. Voor, tijdens en na de wedstrijd is het altijd 
supergezellig.  
 
Martin en Irene gaven jaren met plezier training, maar Martin kan het momenteel lastig combineren met werk 
en Irene vind het na elf jaar wel even genoeg. De oproepen van Martin en Irene voor vervangers leverden 
aanvankelijk geen concrete aanmeldingen op. Omdat het bestuur niet de indruk gaf op zoek te zijn naar een 
externe trainer, meldde Jeffry zich in oktober aan op voorwaarde dat hij samen met een ervaren trainer kon 
gaan werken. Na een lange zoektocht en diverse gesprekken bleek Harry Gerritse bereid om het samen met 
Jeffry op te pakken. Al enkele jaren liep Jeffry met het idee rond om in de toekomst trainerscursussen te gaan 
volgen. Hij zou dan over een jaar of vijf een groep willen trainen. Doordat Martin en Irene stoppen is dit in een 
stroomversnelling gekomen. Een andere reden is zijn gezondheid, waardoor zelf lopen vrij moeizaam gaat. Hij 
zou het zonde vinden als de groep, waarin hij jaren zelf heeft gelopen, uit elkaar zou vallen omdat er geen 
trainer beschikbaar is. Half oktober is Jeffry gestart met de BLT3 trainerscursus, die hij halverwege volgend 
jaar hoopt af te ronden. 
Volgens Jeffry heeft het ook wel voordelen met een voor hem bekende groep te gaan werken: ‘Je weet 
precies wat de atleten kunnen, maar ook wat je nog kan verbeteren’.  
 
Een bepaalde stijl van training geven moet Jeffry nog ontwikkelen. Voor de atleten zal er niet heel veel 
veranderen. Jeffry en Harry lopen niet meer mee, maar staan naast de baan of parcours. Als er buiten de 
baan gelopen wordt, gaat Jeffry meefietsen om meer te kunnen sturen op loophouding, aanwijzingen te geven 

Tijdens de Trail by the Sea in Zeeland. 
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en tijden door te geven, kortom als 
een echte trainer te functioneren. 
Plezier in de training blijft de rode 
draad in de programma’s, want 
‘plezier motiveert en motivatie 
motiveert andere lopers’, zoals Jeffry 
het zegt. 
Elke vier of vijf weken wordt een 
specifiek loopschema rondgestuurd, 
dat gebaseerd is op een eerder 
gemaakt jaarplan. Het jaarplan 
bestaat uit voorbereidingsperiodes 1 
en 2 (VP1 en VP2) en specifieke 
wedstrijdperiodes van elk vier of vijf 
weken. Hoe de verdeling tussen 
zomer en winter ligt, zal afhangen 
van de specifieke wensen van de 
atleet. 
Op dinsdag en donderdag staan 
voornamelijk intervaltrainingen op het 
programma en op zaterdag en 
zondag veelal (wissel)duurlopen. 
Tijdens wedstrijdvoorbereiding kan er 
vijf tot zes keer per week worden 
gelopen. Het schema kan van atleet 
tot atleet afwijken, afhankelijk van 
niveau en ambitie. Atleten met 
specifieke doelen en ambities, 
onafhankelijk van leeftijd of niveau, 
kunnen in de vorm van speciaal op 
hun situatie toegesneden schema’s, 
meer aandacht krijgen. Uitgangspunt 
blijft dat ieder op het eigen niveau, 
zijn of haar doelen moet kunnen 
halen. Wel wordt verwacht dat de 
specifieke schema’s die door Jeffry 
en Harry worden gemaakt, 
daadwerkelijk worden gevolgd door 
de atleten en dat zij daarop ook 
feedback aan de trainers geven. 
Een gemiddelde training zal niet veel 
afwijken van wat andere trainers hun 
atleten voorschotelen. Voor er kan 
worden begonnen met de kern van 
de training wordt eerst een paar 
kilometer gezamenlijk buiten 
ingelopen, gevolgd door oefeningen 
om de spieren van hoofd tot teen los 
te maken en ongeveer tien tot vijftien 
minuten core-oefeningen. Daarna 
komt loopscholing aan bod en 
worden er versnellingen gedaan om 
op de juiste manier de intervaltraining 
te kunnen aanvangen. Als afsluiting 

Met startnummer 314 sleurt Jeffry aan een groep tijdens een loop van het 
Grote Rivieren Loopcircuit. Op de achtergrond Lenaert den Hoed (68) 

Jeffry gespot tijdens de Rotterdam Marathon 2015, toen hij 2:57 liep. 
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wordt er goed uitgelopen, waarbij de atleet vrij is zelf rek- en strekoefeningen te doen. 
De focus zal op dinsdag en donderdag op de baantraining komen te liggen. Jeffry’s persoonlijke voorkeur ligt 
op de baan, omdat het geven van aanwijzingen daar makkelijker is, het overzicht goed kan worden bewaard 
en differentiatie eenvoudiger is uit te voeren. Daardoor kan je op de baan atleten gemakkelijker echt sneller 
maken. 
Jeffry raadt jonge atleten met ambitie op de lange afstanden op de weg aan om vooral bij een vereniging te 
gaan lopen. Ga niet meteen te ver lopen, maar concentreer je eerst op korte afstanden om sneller te worden. 
Baantrainingen helpen daarbij, maar (wissel)duurlopen op de weg kunnen ook nuttig zijn. 
Crossen en trailrunning wordt door Jeffry gestimuleerd omdat je er sterker van wordt. Voor trailrunning bestaat 
nog geen apart programma, maar gezien Jeffry’s ervaring met trailrunnen kan dat ooit nog komen als daar 
vraag naar mocht zijn. 
 
Jeffry vindt Fortius een leuke en gezellige vereniging, maar toch mist hij soms een duidelijke visie vanuit het 
bestuur. Jeffry: ‘Vlak na de fusie werd er gezegd dat men tot de top van Nederland wilde behoren, maar 
daarvoor zal men duidelijker moeten omschrijven wat men precies wil en zullen er concrete doelen moeten 
worden gesteld. Bij de A-groep komen en gaan (om verschillende redenen) veel snelle lopers. Qua niveau 
denk ik dat we als vereniging nog heel veel kunnen verbeteren, want er zijn genoeg atleten die zich nog 
kunnen en willen verbeteren’.  
 
Helaas was covid een spelbreker doordat veel wedstrijden niet konden plaatsvinden, waardoor bij veel atleten 
de motivatie flink is gedaald. Jeffry hoopt zoals zijn atleten, dat er volgend jaar weer wedstrijden kunnen 
worden gelopen, waardoor ook de motivatie bij de atleten weer kan terugkeren. Ook voor Jeffry waren de 
laatste twee jaar zwaar, hij had totaal geen motivatie meer en zag dat in de groep ook terug, al zijn er ook 
atleten die nu juist meer zijn gaan lopen. 
Starten op 1 januari blijkt met de huidige covid-golf en mogelijk nog een extra omikron-golf in het verschiet, 
minder logisch dan was voorzien, en daarom ook moeilijk te realiseren. Samen met de groep trainen is niet 
toegestaan, dus voorlopig zal het maken van weekschema’s de enige mogelijkheid zijn.  
 
Naast atletiek is Jeffry een wintersportfan. Twee tot drie keer per seizoen gaat hij lekker snowboarden, de 
eerste week heeft hij er deze maand al opzitten. Daarnaast loopt hij graag in binnen- of buitenland een trail en 
knoopt er dan meteen een gezellig weekend aan vast, waarbij uit eten gaan ook een hobby kan worden 
genoemd. 
 
Het zal voor Jeffry de komende weken en maanden een spannende tijd worden. We hopen uiteraard dat hij 
snel weer echt fysiek voor de groep kan gaan staan.  

Op het karakteristieke parkoers van de Kustmarathon in Zeeland. 
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BAAN EN INDOOR 
 

[door Joke Torbijn] 
 
 

GEEN BAAN- OF INDOORUITSLAGEN 
 
In de periode november tot half december staan er meestal nog niet veel indoorwedstrijden op de 
wedstrijdkalender. Van die paar die er dit jaar wel op stonden, waren er ook nog enkele geannuleerd 
in verband met het oplopende aantal coronabesmettingen. In de uitslagen van de wedstrijden die 
overbleven stonden geen Fortiusatleten. Kortom: geen verslagen van het indoorfront dit keer. Wel 
staat er het een en ander op de planning voor de komende maanden: de NK’s in Apeldoorn, maar 
ook een paar indoorwedstrijden in de hal van Fortius.  
 
Mochten er toch nog baan- en indoorwedstrijden kunnen worden georganiseerd de komende maand, 
waar Fortiusatleten aan meedoen, dan worden de uitslagen op onze website gepubliceerd onder 
“uitslagen”: https://www.fortiusdrechtsteden.nl/index.php/uitslagen-fortius. 
 
 

INDOORWEDSTRIJDEN IN DORDRECHT 
 
Fortius organiseert deze winter drie indoorwedstrijden in de Fortiushal. 
 
29 januari Open indoorwedstrijd voor junioren, senioren en masters 
26 februari Open indoorwedstrijd voor pupillen 
19 maart Fortius indoor, tevens clubkampioenschappen voor de pupillen. 
 
De inschrijving voor de wedstrijd op 29 januari is inmiddels geopend. Let op: eigen leden hebben tot 
3 januari voorrang bij het inschrijven. Vanaf die datum worden ook leden van andere verenigingen 
toegelaten en gaat de toelating op volgorde van inschrijving. Onze indoorwedstrijden lopen meestal 
erg snel vol, dus zorg dat je op tijd bent.  
 
Lees voordat je je inschrijft de informatie onder ‘Wedstrijd omschrijving’ op atletiek.nu goed door, 
zodat je weet wat je kan verwachten. Zie: https://www.atletiek.nu/wedstrijd/main/36337/  
 
Al het bovenstaande uiteraard onder voorbehoud van de ontwikkeling van de coronapandemie. Zoals 
het er nu naar uitziet, zal er geen publiek toegestaan zijn en zal voor het betreden van de hal en de 
kantine een geldige QR-code nodig zijn. 
 
Belangrijk: we hebben vrijwilligers nodig om de coronatoegangsbewijzen te controleren. 
Geef je op bij de verenigingsmanager Johan Moree, vm@fortiusdrechtsteden.nl. Ook als je maar een 
paar uurtjes kan, zijn we daarmee geholpen.  
 
Het zou bijzonder spijtig zijn als we de wedstrijd moeten annuleren, omdat er niet voldoende 
vrijwilligers zijn om hierbij te helpen.  
 
Voor vragen over de wedstrijd: woc@fortiusdrechtsteden.nl.  
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INSCHRIJVING VOOR NK INDOOR 2022 GEOPEND 
 
In de afgelopen nieuwsbrief vermeldden we reeds de data voor de Nederlandse kampioenschappen 
indoor voor de diverse categorieën. De inschrijving voor de officiële NK’s is inmiddels geopend op 
Atletiek.nu.  
 
 

COMPETITIENIEUWS 
 
De inschrijving voor de competitie voor clubs in 2022 is inmiddels ook geopend. Arjen van Gink is de 
contactpersoon voor de competitie voor Fortius. In samenspraak met trainers en ploegleiders 
verzorgt hij de inschrijving van de Fortiusteams. In de volgende nieuwsbrief hopen we te kunnen 
vermelden hoeveel teams zijn ingeschreven. Hou in ieder geval de wedstrijddagen van jouw 
categorie alvast vrij in je agenda! Dit zijn de vastgestelde data: 
 
Junioren C/D 
9 april 
14 mei 
11 juni 
finales 17 september 
 
Junioren U20/U18 
10 april 
15 mei 
12 juni 
NK Teams 4 september 
 

Senioren 3e divisie 
1 mei 
22 mei 
3 juli 
Promotiewedstrijd 11 september 
 
Masters 
24 april 
19 juni 
Finale 18 september 
 

 
[Advertentie] 
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WEG EN VELD
 

[door Henk Nugteren] 
 

Nadat op 14 november de DrechtStadloop niet meer mocht 
doorgaan, bestond de vrees dat er dit jaar verder geen wedstrijden 
meer gelopen konden worden. Maar toch waren er nog enkele 
wedstrijden die wel gelopen konden worden. Roy Werner heeft 
daar optimaal van geprofiteerd door een maand na zijn 2:28 in 
Rotterdam in een tijdsbestek van drie weken een krankzinnig trio 
wedstrijden te winnen. Misschien is het voor hem wel het beste 
dat er nu even geen wedstrijden meer zullen zijn. Anderen zullen 
het dan wel missen.  
Voor de volgende nieuwsbrief kunnen bijdragen uiterlijk 15 januari 2022 worden gestuurd naar: 
nieuwsbrieffortius@outlook.com.  
 
 
WEDSTRIJDVERSLAGEN 
 
Robbert-Jan de Smit deed op 20 november in Monster mee aan de 10,3 km lange Ruitenburg Run in 
Monster. Hij werd zestigste in 54:50.  
 
Op 21 november mocht de Ronde Venen Marathon in Abcoude doorgaan. Omdat Roy Werner in 
2019 al succesvol was in Abcoude, had hij dit jaar weer ingeschreven. In 2:30:06, niet eens zo ver 
van zijn nog geen maand oude toptijd in Rotterdam, kwam hij winnend over de streep. 
 
Een week later op 28 november was Roy alweer van de partij op de Spijkenisse Marathon. Hij had 
verwacht dat een van beide marathons (of beide) niet door zouden gaan, maar nu ze allebei toch 
werden gehouden, heeft hij ze maar meteen beide gelopen, zoals hij in een interview met het AD 
vertelde. Maar niet alleen gelopen, ook gewonnen. Want ook in Spijkenisse was Roy de sterkste en 
won in 2:32:27. 
Er waren in Spijkenisse nog een paar Fortiusatleten actief, maar dan op de halve marathon. Joris 
Wulfert werd twaalfde in 1:21:37. Binnen een minuut van Joris kwam Anco Oomsen als vijftiende 
binnen in 1:22:20. Wilfred Krol deed er 1:31:18 over en werd 52ste. Op plaats 128 eindigde Ronald 
Kaijim in 1:44:32. 
 
De Warandaloop op 27 en 28 november in Tilburg had vooral belangstelling van de jeugd van 
Fortius. Uitzondering vormde Ellen Zaal, die de 7500 m lange cross bij de V50 liep. Zij eindigde als 
vijfde en had er 37:43 voor nodig. 
 
Op 5 december liep Arie Pankras de Enclavecross in Baarle-Nassau. Bij de M45 bracht hij het op het 
9500 m lange parkoers tot een veertiende plaats. Gerda Huiskamp liep dezelfde afstand bij de 
vrouwen recreanten en werd daarop tweede. 
 
Ook op 5 december werd in Oostvoorne de Voorne’s Duin Trail gehouden, waaraan diverse 
Fortiusatleten deelnamen. De langste afstand was 43 km, je gelooft het of niet, daarop was Roy 
Werner weer van de partij. En hij won weer (in 3:17:05). Dat waren kort na zijn recordmarathon in 
Rotterdam drie lopen van 42 km of meer in drie weken, resulterend in drie overwinningen. 

Foto Jos Nieuwland 
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Op de 28 km lange trail werd Anna van Stigt keurig negende (2:39:54). Op de trail over 15 km zagen 
we Michael en Monique Raaijmakers gezamenlijk over de streep komen in 1:26:03. Het leverde voor 
Monique de zeventiende plaats op en voor Michael de 52ste plaats. Ellen Zaal zat dicht achter 
Monique en werd 21ste in 1:29:27. Daarachter werd Daniëlle Gillissen in 1:36:07 veertigste bij de 
vrouwen. Jos Nieuwland liep 1:46:28 en behaalde de 147ste positie bij de mannen. Tenslotte werd 
Brenda Andriese 137ste bij de vrouwen in een tijd van 2:08:02. 
 
 
WEDSTRIJDKALENDER 
 
Onder de huidige omstandigheden zijn er vrijwel geen wedstrijden mogelijk. Het heeft dus weinig zin 
een kalender te presenteren zoals we dat gewend zijn. Wellicht zijn er nog wedstrijden die op een 
afgesloten circuit kunnen worden gelopen, zoals bijvoorbeeld sommige crossen. Mocht je toch 
ergens willen gaan lopen, controleer dan vooraf met de organisatie (via website, mail of telefonisch) 
of de wedstrijd echt gelopen gaat worden. Eén aankondiging doen we hieronder toch al wel, noteer 
die vast in je agenda: 
 
 

RIWAL HOOGWERKERS HALVE MARATHON OP 12 MAART 2022 
 
Helaas moesten we de editie van 2020 op het allerlaatste moment afzeggen vanwege de 
coronapandemie. Vol goede moed en in goede gezondheid hopen we de Riwal Hoogwerkers Halve 
Marathon in 2022 weer te kunnen organiseren. Het evenement is gepland op zaterdag 12 maart 
2022. 
 
De hoofdafstand is de halve marathon over een mooi 
parcours langs het Wantij richting de Dordtse Biesbosch. 
Daarnaast zijn er prestatielopen van 5 en 10 km. De jeugd 
ontvangen we graag voor verschillende kortere afstanden 
op de baan. Ook de framerunners doen mee. 
 
Zo’n dag kunnen we natuurlijk alleen goed neerzetten met 
de hulp van veel vrijwilligers. We rekenen daarvoor weer op 
diverse leden en kennissen. 
We zijn blij dat de jeugdleden Mees Schneider, Flint 
Beenen en Timo de Kok ons gaan helpen bij de 
jeugdonderdelen. Zij doen dit onder aanvoering van Jasper 
Beljaars. Ook Mark Uilhoorn is hierbij betrokken. 
 
Wij zijn te bereiken via riwalhalvemarathon@gmail.com 
 
Organisatieteam Riwal Hoogwerkers Halve Marathon 
Maarten Vogelezang, Gos Koernap, Karin Stam, Jasper Beljaars, Kees de Pee, Ilonka Bezooijen, 
Hanneke Zijlstra, Mieke van der Fluit, Willy Diepeveen 
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HARDLOOPCLINIC MET TOPCOACH HONORÉ HOEDT OP RONDJE WARNSBORN 
 

[door Caroline Bijl Foto’s: Jos Nieuwland en Honoré Hoedt] 
 
In de afgelopen periode zijn helaas heel veel hardloopactiviteiten geannuleerd. Gelukkig kon ónze 
hardloopclinic op 20 november met de altijd zeer sympathieke topcoach Honoré Hoedt op Rondje 
Warnsborn (Arnhem/Papendal) gewoon doorgangvinden. Sinds enkele jaren doet ons 
hardloopgroepje regelmatig mee met de activiteiten die Honoré organiseert. Voor degenen bij wie de 
naam Honoré Hoedt niet meteen een belletje doet rinkelen: Honoré is de oud-bondscoach van 
Nederland en Noorwegen, oud-coach van Sifan Hassan, Bram Som, Arnoud Okken en de huidige 
coach van toptalenten Jasmijn Lau en Sarah Lahti. We waren dan ook zeer verguld dat hij wederom 
tijd voor ons vrij wilde maken in zijn drukke agenda om een heuse privétraining te geven op onze 
favoriete locatie: ‘Rondje Warnsborn/Rondje van de Europees Kampioenen’.  
 
In het wild 
Honoré had een leuk en uitdagend 
trainingsprogramma voor ons bedacht dat zou 
plaatsvinden precies na de ochtendtraining van 
zijn eigen topatleten. Geweldig om zijn Loopland 
Gelderland atleten weer even aan het werk te 
zien. Ondanks dat we al eerder op deze locatie 
getraind hadden, hebben we weer leuke nieuwe 
plekjes mogen ontdekken in de bossen van 
Warnsborn. Een ontzettend inspirerende 
omgeving – niet alleen door de prachtige natuur 
maar ook door de topatleten die je daar zomaar 
in het wild kunt tegenkomen. Zo trainden toppers 
als Bart van Nunen (Olympiër op de marathon 
van Tokio) en EK atleet Benjamin de Haan 
slechts een paar meter verderop op een van de 
naastgelegen bospaadjes - met als grote bonus 
Dafne Schippers die zomaar voorbijliep tijdens 
haar heuveltraining – hoe gaaf is dat. 
 
Ons trainingsprogramma 
Onze training begon met een rustig warming up-
rondje van 2,3 km – een rondje dat tijdens 
corona door de topatleten veelvuldig is gebruikt 
voor verschillende time trials. Uiteraard werd er 
weer veel tijd besteed aan techniek door middel 
van handige loopscholingsoefeningen en 
versnellingen waarbij Honoré specifiek aandacht 
had voor de (arm)houding, ontspanning en het 
juiste ritme. Het is altijd superfijn te merken dat 
Honoré op de juiste toon (en met veel 
enthousiasme en humor) met een paar kleine 
aanwijzingen een groot verschil kan maken voor 
de individuele hardloper. Heel erg leerzaam 
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weer. En geweldig om die grote 
glimlach op ieders gezicht te zien. 
Na de techniek en de sprintjes 
mochten we lekker tempo gaan 
maken op het rondje van 2,3 km of 
het rondje van de Europees 
kampioenen van 1 km. Er werden 
mooie tijden neergezet die we de 
volgende keer weer mogen 
aanscherpen.  
 
Het is verder inmiddels traditie 
geworden dat we na afloop een 
lekkere en welverdiende 
pannenkoek gaan eten om het 
trainingsuitje helemaal compleet te 
maken. De hardloopclinic met 
Honoré Hoedt was wederom een 
succes en we kijken alweer uit naar 
het volgende Rondje Warnsborn. 
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FORTIUS PUPILLEN EN JUNIOREN 
 
Uitslagen, foto’s, verslagen en andere verhalen van trainers, begeleiders, ouders en de atleten zelf, 
zijn van harte welkom. Stuur ze naar de redactie: NieuwsbriefFortius@outlook.com. 
 
 

UITREIKING PRIJZEN PR-COMPETITIE 2020 - 2021 
 

[door Piet Barends met foto’s van Monique de Lange] 
 
Op 24 november 2021 was het dan weer zover. De 
uitreiking van de prijzen van de PR-competitie van het 
afgelopen jaar. Helaas te laat voor de nieuwsbrief van 
november 2021, maar wel op tijd voor de nieuwsbrief van 
december 2021. 
Hoewel ook in 2021 corona roet in het atletieketen strooide, 
konden er toch meer prestaties worden geleverd. Dit was 
voor een groot deel te danken aan de onderlinge 
wedstrijden, die tot en met begin juni 2021 werden 
georganiseerd (dat mocht nog wel). Hierdoor hadden we 
een recordaantal deelnemers aan de PR-competitie. Er 
waren op de dag van de prijsuitreiking nog 200 deelnemers 
aan de competitie lid van Fortius, waarvan 147 pupillen, 
hetgeen dus betekende: 147 diploma’s maken. 
Even was niet zeker waar de prijsuitreiking plaats zou 
vinden, maar gelukkig kon die toch nog in de kantine 
plaatsvinden. Er werd een podium geplaatst, keurig 
afgescheiden, zodat de er afstand kon worden bewaard. 
Helaas was niet elk podium vol bezet door overmacht, maar 
de niet aanwezigen kregen hun prijs (een waardebon van € 
10,-) later.  
Om tien voor zeven werd begonnen met de junioren, daar 
hun training om zeven uur begon. Zoals het hoort, eerst de 
dames en daarna de heren. De prijzen werden overhandigd 
door Sportius. De pupillen waren iets eerder gestopt met 
hun training, zodat de prijswinnaars bij de pupillen, die per 1 
november 2021 junioren D waren geworden, redelijk op tijd 
bij de training konden zijn. Ook hier was helaas niet elk 
podium door overmacht volledig bezet. Diploma’s werden 
uitgereikt door Dini Grootenboer en ook hier deelde 
Sportius de prijzen uit. 
 
 
De prijswinnaars/-winnaressen, met het aantal behaalde 
punten, waren: 
 
 

 Meisjes Pupillen. 

 Jongens Pupillen. 
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Meisjes pupillen 
1 Fleur de Bruin(MPB) 180 
2 Allison van Meggelen(MPA2) 145 
3 Amber Jansen(MPA2) 140 
 Bo van Driel(MPA2) 140 
 
Jongens pupillen 
1 Noah van Bezooyen(JPA1) 200 
2 Sjors van der Laan(JPB) 185 
3 Jesper van Leeuwen(JPB) 165 
 
Meisjes CD 
1 Lisa van Schaik(MD1) 220 
2 Eva Blokland(MD2) 185 
3 Evy Wessels(MC1) 180 
Jongens CD 
1 Ruben van Roosmalen(JD2) 280 
2 Tijn van Driel(JC1) 260 
3 Maxim van Dorp(JC1) 250 
 
De volledige uitslag wordt op de website 
gepubliceerd. 
 
Hoewel het er deze winter voor wat betreft de 
(deelname aan) wedstrijden weer niet best uit 
ziet, zijn de eerste punten voor het nieuwe 
PR-jaar al weer binnen, dankzij Noah van 
Bezooijen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jongens Junioren. 

  Meisjes Junioren. 
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CROSSDAG VOOR DE JEUGD OP 27 NOVEMBER 
 

[door Henk Nugteren] 
 
Warandeloop Tilburg 
 
De Warandeloop in Tilburg is traditiegetrouw de eerste grote cross van het seizoen. De junioren van 
Fortius hadden er meteen zin in en waren met een grote groep naar Tilburg gegaan. Op deze cross 
komen alle toppers uit heel Nederland, dus je kon niet direct verwachten dat er resultaten uit zouden 
komen vergelijkbaar met de regio-crossen. Maar onze jongens en meisjes hielden goed stand in dit 
geweld met als hoogtepunt de vierde plaats voor de jongens D op de crossestafette. De uitslagen: 
 
Jongens A, 6200 m 
 29 Flint Beenen 21:24 
 34 Timo de Kok 21:35 
 
Meisjes A, 4300 m 
 17 Eva Reijenga 17:07 
 

Jongens B, 4300 m 
 36 Mees Schneider 15:33 
 47 Freek Bosveld 16:31 
 61 Tim Leeman 17:49 
 
 
 

Jongens D, 1ste jaars, 1680 m 
 26 Ruben van Roosmalen 6:22 
 38 Dex van der Laan 6:42 
 41 Luuk Bosveld 6:50 
 
Estafette junioren D, 4x560 m 
 4 Team Fortius 7:33 

 
 
44ste Veldloopcompetitie StARD (tweede wedstrijd) in Oud-Beijerland 
 
Waren de junioren vooral actief in Tilburg, de pupillen hadden in hetzelfde weekend de tweede cross 
van de veldloopcompetitie en moesten daar hun posities verdedigen of verbeteren. Het leverde vijf 
overwinningen op en drie keer een volledig Fortiuspodium. Uitslagen: 
 
Jongens Mini (1000 m) 
 1 Menno van Leeuwen 5:56 
Meisjes Mini (1000 m) 
 1 Sterre Ophorst 5:37 
 2 Lara Nagtegaal 6:07 
 3 Merel Hamers 6:11 
Jongens pupillen C (1000 m) 
 1 Lux Lataster 4:53 
 2 Svenn Smit 5:33 
 3 Anouar Boudjemaoui 5:36 
 5 Nathan van der Zee 5:53 
 6 Bas Barendrecht 5:54 
 7 Salomon Paling 6:28 
Meisjes pupillen C (1000 m) 
 3 Pepa Hermus 5:43 
 4 Noa Bakker 5:47 
 5 Rosalynn de Rijke 5:50 
Jongens pupillen B (1000 m) 
 2 Lenni Reif 5:12 

 6 Koen Boekee 5:35 
Meisjes pupillen B (1000 m) 
 2 Merle de Koning 5:09 
 4 Sara van der Weijde 5:28 
 5 Sofie Nagtegaal 5:33 
 6 Fae Suijkerbuijk 5:57 
 7 Marlieke Pors 5:58 
 8 Karlijn Hamers 6:02 
Jongens pupillen A1 (1500 m) 
 1 Sjors van der Laan 6:39 
 3 Jesper van Leeuwen 6:44 
 4 Sepp Corstanje 7:32 
 5 Tijs Mettes 7:33 
 6 Florian Ophorst 7:39 
Jongens pupillen A2 (1500 m) 
 2 Sven Schenkel 6:52 
 3 Noah van Bezooijen 6:55 
 4 Arend Vogelaar 7:27 
 8 Justen Houben 7:53 

 9 Boaz Bakker 8:02 
Meisjes pupillen A2 (1500 m) 
 7 Tess Plaisier 8:06 
 11 Lara de Geus 8:39 
Jongens junioren D (1500 m) 
 9 Owen Kirchyunger 9:29 
Meisjes junioren D (1500 m) 
 1 Lisa van Schaik 6:07 
 2 Rosa Paling 6:22 
 3 Yfke Broere 6:37 
 4 Tula Hermus 6:55 
 5 Mare Simons 6:57 
 6 Hannah Sorensen 6:58 
Jongens junioren C (2500 m) 
 2 Tijn van Driel 11:52 
Meisjes junioren C (2000 m) 
 4 Novi Hermus 10:15 
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 METAVERSUM 
 
Toen Sifan Hassan in juni van dit jaar het wereldrecord op de 10 000 meter verbeterde, 
werden haar schoenen door de jury in beslag genomen om te worden onderzocht in een 
laboratorium in Stockholm. Er werd gekeken of de carbonplaat en de dikte van de 
foamlaag van haar Nike Dragonfly’s aan de sinds kort geldende eisen voldeden. Gelukkig 
werd niets afwijkends gevonden. 
Nu we door corona gewend geraakt zijn aan virtuele loopevenementen, vinden 
schoenenproducenten dat we ook maar meteen door moeten pakken. Controles bij 
virtuele competities zijn bijna onmogelijk, maar de volgende stap in het metaversum, de 
virtuele schoen, maakt controle geheel overbodig. Als loper koop je dan geen schoen, 
maar een digitaal eigenaarschap van de digitale schoen die alleen in de virtuele wereld 
bestaat. Wat je koopt is een zogenaamde NFT (non-fungible token), niets meer of minder 
dan het bewijs dat iets dat niet bestaat van jou is. Op deze manier werden online al 
kunstwerken geveild tot een bedrag van 50 miljoen euro. Kunst is echter wel een andere 
tak van sport dan atletiek. 
Toch werden er ook schoenen op deze manier verkocht door het vorig jaar opgerichte 
Amerikaanse bedrijf RTFKT. Het digitaal ontwerp van een schoen werd in een oplage 
van 600 paar binnen zes minuten uitverkocht en leverde het bedrijf drie miljoen dollar op. 
Ach, de modewereld is ook een soort kunst, maar hoe ga je hier dan op lopen? 
Dat vroeg ik me ook af, totdat in een persbericht werd gemeld dat Nike datzelfde RTFKT 
heeft opgekocht. Nike ziet kennelijk brood in de verkoop van NFT’s van alleen op de 
tekentafel bestaande schoenen. En niet alleen Nike, maar ook Adidas kondigde aan 
bezig te zijn met de ontwikkeling van virtuele schoenen. In het metaversum zullen 
sportschoenen alleen maar duurder worden en zullen we uiteindelijk weer blootsvoets 
gaan lopen. Want hoe zouden we in een wedstrijd van de voordelen van de topontwerpen 
in de metawereld gebruik moeten maken? 
Ons sociale leven wordt steeds meer de virtuele wereld in gezogen. Maar de opslag van 
al die digitale eigendommen vergt zo veel niet-virtuele, maar echte kWh’s, dat de hele 
transitie naar duurzame energie wordt gedwarsboomd door de aanleg van datacentrums, 
die voornamelijk onze onderbroekenlol beheren. Deze week werd er nog eentje 
goedgekeurd van het bedrijf met de veelzeggende naam META. 
Mijn zus, die al meer dan vijftig jaar naar de naam Meta luistert, weet nauwelijks nog hoe 
ze het heeft. Ze werd vernoemd naar onze grootmoeder, die in een tijd dat nog niemand 
had nagedacht over een metaversum, al zo heette, al werd ze Metje genoemd. Ik kan me 
zo voorstellen dat Meta zich voortaan ook maar Metje laat noemen, om van het gezeur 
af te zijn. Hoewel, dat herinnert ons aan hoe we bij opa en oma met lange tanden aan 
tafel de oerdegelijke kost van oma zaten te verorberen, waarop opa met de woorden 
‘kostelijk, Met’ ons weer de vrijheid gaf. Het werd steeds meer een sport om hem die 
woorden te ontlokken en dat lukte wonderwel. 
Dat was het oude metaversum, het nieuwe metaversum geeft ons een ongewisse 
toekomst met lopen op peperdure, niet bestaande schoenen of alleen in een game met 
diezelfde virtuele schoenen. Eén voordeel heeft het wel: over doping en gebruik van 
ongeoorloofde materialen zal niet meer gerept worden.  
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AGENDA 

 
JANUARI 2022 
 
Zaterdag 29  Dordrecht  Indoor Dordrecht (Junioren, Senioren en Masters) 
 
FEBRUARI 2022 
 
Zaterdag 5  Alblasserdam Veldloopcompetitie 
 
Zaterdag 19  Gorinchem  Veldloopcompetitie 
 
Zaterdag 26  Dordrecht  Indoor Dordrecht (Pupillen) 
 
 
Informatie over bovengenoemde activiteiten/wedstrijden verschijnt op 
www.fortiusdrechtsteden.nl. 
 
Wil jij iets geplaatst zien op deze agenda, geef dat dan even door via 
nieuwsbrieffortius@outlook.com. 
 
Kijk voor actuele berichtgeving over wedstrijden en activiteiten op www.fortiusdrechtsteden.nl. 
Dit geldt gedurende de coronacrisis ook voor trainingen en groepslessen. 
 
 

AANLEVEREN NIEUWS VOOR DE VOLGENDE FORTIUS NIEUWSBRIEF: 
 

Uiterlijk op 15 januari 2022 op het volgende e-mailadres: 
 
NieuwsbriefFortius@outlook.com 

 
  
 

De volgende nieuwsbrief verschijnt in de derde week van januari 2022.  
 

Logo door Elise Beljaars 
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